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1. INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL 

En compliment de la legislació urbanística vigent, el POUM inclou el Catàleg de masies i cases 
rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. 

Aquest catàleg s’ha elaborat complint les disposicions del Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(TRLU),  la modificació del TRLU de 2012 i el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i seguint els 
criteris marcats pel document de “Directrius de contingut pel catàleg de masies i cases rurals”, 
redactat pel PTOP el Gener de 2009, pel que fa a la informació inclosa a les fitxes, la normativa 
i els criteris de protecció i actuació a les masies. Així mateix, s’ha tingut en compte la Guia per 
a la redacció del pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no 
urbanitzable (DIBA, agost 2007). 

En concret, l’article 50.2 del TRLU estableix: 

El planejament urbanístic general o especial ha d’identificar en un catàleg específic les construccions 
situades en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons 
que en determinen la preservació o, si s’escau, la recuperació d’acord amb el que estableix l’article 
47.3. Els criteris paisatgístics que determinen la inclusió de les masies i les cases rurals en el catàleg 
s’han d’adequar a les determinacions que, si escau, estableix el planejament urbanístic o sectorial per 
a la protecció i el millorament del paisatge. 

Es reprodueixen també les determinacions recollides a l’article 55 del RLUC, pel que fa a 
reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals incloses al catàleg: 

55.1  En sòl no urbanitzable s'admet la reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals, per 
destinar-les a habitatge familiar, a establiment de turisme rural o a activitats d'educació en el 
lleure i de restauració, sempre i quan aquestes masies o cases rurals hagin estat incloses per 
part del planejament urbanístic general o especial en el catàleg previst per la Llei d'urbanisme 
a aquests efectes. Les masies o cases rurals també es poden destinar a establiment hoteler, 
amb exclusió de la modalitat d'hotel apartament, si ho preveu expressament el catàleg, el 
qual pot establir un límit del nombre de places. 

55.2  El planejament urbanístic general o especial ha d'identificar en el catàleg a què es refereix 
l'apartat anterior les masies i cases rurals que són susceptibles de reconstrucció o rehabilitació 
per destinar-les als usos previstos en l'apartat anterior, i ha de justificar les raons 
arquitectòniques, paisatgístiques o socials que fonamenten llur preservació o recuperació. 
Aquests plans també poden preveure, si així ho justifiquen les característiques concurrents i 
sempre que es garanteixin les necessitats d'accessibilitat, que la superfície de sòl vinculada a 
la masia o casa rural susceptible de segregació sigui inferior a la unitat mínima de conreu o 
forestal, sense que, en cap cas, aquesta segregació pugui donar lloc a una resta de finca 
matriu inferior a aquestes unitats mínimes. 

55.3  La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum 
edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, i les possibles 
ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti el planejament urbanístic 
no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d'estar justificades 
en la necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. 

55.4  Si no s'alteren les característiques originals de l'edificació, se'n pot admetre la divisió 
horitzontal, amb les limitacions que estableixi el planejament urbanístic i d'acord amb la 
normativa reguladora de les condicions objectives d'habitabilitat. 

55.5  La reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals requereix, a més de la inclusió en el 
catàleg, l'obtenció de la llicència urbanística municipal atorgada de conformitat amb el 
procediment que regulen l'article 50 de la Llei d'urbanisme i l'article 58 d'aquest Reglament. 
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D’acord amb el que determina l’article 47.3 del TRLUC,  el catàleg inclou les masies i cases 
rurals classificades com a sòl no urbanitzable que calgui preservar i recuperar per raons 
arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials. 

2. CONCEPTES UTILITZATS I RELACIÓ AMB EL POUM 

S’entén per masia la construcció constituïda per un habitatge familiar i els seus annexos, 
vinculada en origen a una explotació agropecuària i/o forestal. 

S’entén per cases rurals, les construccions d’habitatges com masoveries, cases de pagès i 
altres construccions tradicionals, pròpies del sòl no urbanitzable, amb habitatge familiar no 
vinculat a l’activitat agrícola ni a la ramadera, com són els molins d’aigua i de secà, les 
estacions ferroviàries, les bòviles, les instal·lacions preindustrials, les antigues centrals 
hidroelèctriques, etc. 

S’entén per edificació de caràcter annex o auxiliar, les cabanyes, els masets, les pallisses, els 
coberts, etc., complementàries a la principal d’habitatge 

El POUM, al sòl no urbanitzable, estableix la qualificació del sòl. La regulació que fa el POUM 
d’aquestes qualificacions estableix l’ús principal, els usos condicionats i les condicions 
d’edificació dels edificis que es poden destinar a l’ús principal (agrícola, ramader i forestal). Per 
tant, els usos i condicions que estableix el Catàleg són complementaris als regulats a les 
Normes del POUM. 

3. DEFINICIÓ DELS VALORS QUE JUSTIFIQUEN LA INCLUSIÓ DELS ELEMENTS AL CATÀLEG 

Els valors pels quals es justifiquen la recuperació i preservació de les masies incloses en aquest 
catàleg poden ser: 

 Valor arquitectònic: masies o cases rurals que compten amb un valor arquitectònic, ja sigui 
la composició de les façanes, en elements constructius singulars típics de l’arquitectura 
tradicional, en la volumetria, tipologia, ornamentació etc. 

 Valor històric: masies o cases rurals, que responen a les tipologies històriques de la masia 
catalana i les seves evolucions i que presenten indicis d’haver-se implantat abans de 
l’expansió urbana del segle passat. 

 Valor paisatgístic: edificacions que conformen un paisatge concret humanitzat o no, amb 
valor reconegut i que caracteritzen la imatge pròpia d’un territori determinat per raons de 
la seva exposició i unitat amb l’entorn que pot formar part d’un recorregut paisatgístic.. 

 Valor social: edificacions que dinamitzen el sòl no urbanitzable, ja sigui a través de 
l’explotació del sòl agrícola o la primera o segona residència, i que afavoreixen l’equilibri 
territorial i econòmic i el manteniment dels camins rurals i l’entorn natural, desenvolupant 
activitats que contribueixen a enriquir l’ús social del territori no urbà, i ajudant a fixar la 
població al territori. 

 Valor mediambiental: edificacions que contribueixen a garantir i preservar les 
característiques ambientals pròpies del lloc on se situen, ja sigui per l’activitat que 
desenvolupen o per l’aportació de vida que fan al medi. 

També son motiu d’inclusió en el catàleg: 

 El fet de tractar-se de masies o edificacions residencials datades amb anterioritat a la 
primera  “Ley del Suelo” (1956). En aquest cas cal que existeixin evidències físiques (restes 
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edificades) que permetin determinar l’emplaçament i la superfície que ocupava 
originàriament i es compleixin els requisits que determina aquest document. 

Condicions per a la catalogació de construccions en ruïnes 

Una ruïna es pot considerar recuperable, a efectes de la seva reconstrucció en el marc del 
catàleg de masies només per raons socials i quan reuneixi tots els requisits següents: 

a) Sempre que es pugui identificar la planta original de l’assentament, les característiques del 
volum, i conservi, almenys, dues parets formant angle d’alçada mínima de 2 m, i/o indicis 
de la coberta. 

b) Els vestigis aparents mesurables tinguin una superfície mínima de 75 m2. 

c) Implantació topogràfica adequada. 

d) Accés preexistent adequat per al trànsit rodat. 

En qualsevol cas, s’ha d’acreditar la volumetria original i el seu ús com habitatge, mitjançant 
fotografies, escriptures, registres, cadastre, etc. 

4. DEFINICIÓ DELS USOS INDICATS A LES FITXES DEL CATÀLEG 

Els usos admesos son el definits a l’article 55.1 del RLUC 

Habitatge:  És el que correspon a aquells edificis destinats a habitatge o residència familiar. Es 
permet un màxim d’un habitatge per cada 150 m²st,  amb un mínim de 350 m²st per al primer 
habitatge. Com a màxim es podran construir 4 habitatges. 

Com a usos compatibles amb l’habitatge s’inclouen: 

 Activitats professionals i artístiques: usos vinculats a les professions liberals i artístiques. En 
qualsevol cas, aquest ús ha de suposar la recuperació del caràcter rural de l’entorn 
(escultors, pintors, músics, estudis de gravació, etc.) 

 Usos artesanals: elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris, 
vinculats a la pròpia finca o finques de l’entorn.  

 Comercial: la venda dels productes que es puguin recollir o elaborar en la pròpia finca o 
finques de l’entorn.  

L’ús d’habitatge només s’admet als volums principals marcats a les fitxes del catàleg. 

Divisió en propietat horitzontal: s’admet en aquelles masies o cases que puguin contenir més 
d’un habitatge, sempre i quan compleixin les superfícies indicades i les condicions mínimes 
d’habitabilitat. 

Hoteler: Comprèn els establiments que presten servei d'allotjament temporal en unitats 
d'allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat empresarial 
d'explotació amb els serveis turístics corresponents. Entre d’altres serveis d’allotjament que 
regula la normativa, s’ha d’incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats d’allotjament. 
Només és admissible si es disposa d’un sostre aproximat de 1.000m2.  No s’admet la modalitat 
“hotel apartament” ni els usos d’hotel en condomini, d’acord amb el que estableix l’article 
47.3 bis del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme o el que el substitueixi. 

Turisme rural: Els establiments de turisme rural són establiments que presten servei 
d'allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d'habitacions o de cessió de l'habitatge 
sencer, segons les modalitats i els requisits definits per reglament. Ha de permetre el 
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manteniment de l’explotació existent. S’ha de tractar d’una modalitat d’allotjament rural 
independent assimilable a habitatge i sense divisió horitzontal. 

Educació en el lleure: S’admeten els usos lúdicoformatius. Comprèn escoles natura, cases de 
colònies, albergs juvenils, activitats de formació artística i similars.  

Desenvolupament rural: s’admeten aquelles activitats de formació, capacitació professional, 
innovació i incorporació de noves tecnologies destinades a la millora qualitativa i a l’ordenació 
de les produccions agràries. 

Restauració: Locals i establiments del sector de la restauració com són restaurants, bars o 
cafeteries. Queden exclosos els pubs, discoteques, o similars associats a les activitats a l’ús 
recreatiu amb emissió elevada de nivell sonor.  

Ús recreatiu cultural i social: Correspon a les activitats de tipus cultural desenvolupades en 
sales d'art, museus, biblioteques, sales de conferències, arxius, centres culturals, associacions, 
i similars. 

Sanitari-assistencial: Només són admissibles quan quedi convenientment justificat l’accés als 
serveis mèdics o a les instal·lacions sanitàries i es reuneixin tots els requisits de benestar i 
accessibilitat que requereixen els col·lectius als quals es destinen, especialment pel que fa a la 
supressió de barreres arquitectòniques. Comprèn  les  activitats  relacionades  amb  el  
tractament  de  malalts,  tal  com consultoris,  dispensaris,  clíniques  de  dia.  També  
s'inclouen  aquells  establiments  que  prestin  una funció social a la comunitat, casals, 
menjadors, centres d'orientació i diagnòstic, centres d'atenció especialitzada per a disminuïts, 
centre de dia per a gent gran, centres de reinserció social, residències especialitzades i centres 
d’assistència sanitària, veterinària i d’alberg d’animals, etc. 

Esportiu: Admès relacionat amb algun dels altres usos admesos i com a complementari, com 
pot ser hípica, piscina, camps de joc, etc. 

5. CRITERIS DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE 

Pel que fa a la preservació dels valors paisatgístics de la masia o casa rural, els possibles criteris 
d’intervenció han de fer referència, almenys, als aspectes següents: 

- Visibilitat 

Soterrar les escomeses de subministrament. Controlar la presència de publicitat i retolació. 
Evitar la construcció de nous volums davant de les façanes més exposades visualment. Evitar 
l’emplaçament de construccions temporals en les visuals més importants. Minimitzar l'impacte 
visual de les instal·lacions (plaques solars, dipòsits, aparells d'aire condicionat, etc.). En el cas 
de les plaques solars a la coberta, col·locar-les enrassades amb aquesta i sempre que es pugui 
en cobertes d'edificis secundaris 

- Localització 

Garantir la conservació dels elements construïts d’interès patrimonial. Conservar els 
elements paisatgístics d’interès mediambiental. Mantenir els valors paisatgístics relacionats 
amb la ubicació del lloc. Facilitar l’accés al conjunt 

- Organització 

Garantir que les noves intervencions no modifiquin, substancialment, el caràcter unitari del 
conjunt. Ordenar l’espai lliure de la masia i de les seves funcions. Utilitzar materials i colors 
coherents amb el caràcter del conjunt. Mantenir o rehabilitar les alineacions arbòries. 
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L’entorn de la masia s’haurà de deixar com un espai obert sense tanques ni portes, que només 
s’admetran per raons, convenientment justificades, de funcionament o de seguretat. 

Urbanitzar el mínim imprescindible els entorns del conjunt arquitectònic i evitar l’ús de 
paviments impermeables, els moviments de terra i els enjardinaments tipus ciutat jardí. 

- Composició 

Mantenir la proporció de buits i plens i la proporció de les obertures. Mantenir la tipologia dels 
tancaments existents 

Conservar la forma (inclinació, ràfec) i el material (teules, pissarra) de les cobertes. 

- Significació 

Protegir els elements simbòlics singulars identificats. No alterar els recorreguts associats a les 
tradicions. Condicionar l’accés als punts d’interès històric general o local. 

- Funcionalitat 

Evitar perjudicar les funcions productives. Garantir la continuïtat de les funcions ecològiques. 
Facilitar l’accés i condicionar les àrees de visita o d’estada. 

6. REGULACIÓ EN EL CÀTALEG DE MASIES 

Els aspectes de contingut i l’objecte de regulació, bé amb caràcter general a la normativa del 
POUM, o bé específicament a la fitxa de la masia, són els següents: 

La finca 

La rehabilitació de la masia no ha de suposar la segregació de la finca. Només és admissible si 
hi ha interès social o si es manté la seva funcionalitat (ús agrari o ramader), d’acord amb els 
requisits del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i sempre respectant la unitat 
mínima de conreu i/o forestal així com la normativa urbanística del POUM. 

En cas de segregació, en els termes assenyalats en l’article 55.1 RLUC, el  remanent de la finca 
ha de ser inedificable. 

Tractament de les edificacions 

 Manteniment de l’estructura bàsica i funcionalitat de l’edificació. Sempre cal mantenir la 
tipologia aparent tant exterior com interior. S’ha de cuidar especialment el tractament de 
l’edificació principal i/o original. En qualsevol cas la composició de les obertures, els 
materials i el cromatisme serán els propis del lloc. 

Caldrà també complir els requisits derivats de la normativa d’habitabilitat i d’incendis. 

 Rehabilitació: Són aquelles actuacions que tenen per objecte la millora de les condicions 
d’habitabilitat, estructura, accessibilitat i adaptació per a l’ús a que es destina l’edificació a 
la que es refereixen, sense que aquestes comportin cap modificació substancial de les seves 
característiques tipològiques fonamentals, ni del seu formalisme arquitectònic. 

En la rehabilitació de les masies cal utilitzar materials i colors coherents amb les 
característiques de l’edificació tradicional del lloc, el caràcter del conjunt i el paisatge de 
l’entorn. Els materials seran els mateixos del lloc. En aquest sentit, és especialment 
important definir les característiques de la fusteria. 

 Reconstrucció: Actuacions dirigides a recuperar l’estat original de l’element o edificació. 

 Ampliació: Aquelles obres que tenen com a finalitat augmentar la superfície o volum de 
l’element. En cap cas les obres d’ampliació implicaran la pèrdua dels valors arquitectònics 
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protegits i la seva integració paisatgística. Els nous volums no podran ocupar els terrenys de 
pendent superior al 20% i al Projecte s’estudiarà si afecta masses forestals d’interès. 

Atès que l’objectiu del catàleg és la rehabilitació i reconstrucció de les masies i cases rurals 
existents i que per tant, de forma general, no es permet ampliació de l’edificació, aquesta 
només serà possible quan es justifiqui que degut a la seva tipologia o superfície és 
necessària la seva ampliació per a: 

- Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat i d’accessibilitat (supressió de barreres 
arquitectòniques). 

- Adequar l’edificació per a dotar-la dels usos col·lectius permesos a la fixa corresponent.  

A la fitxa de cada element s’ha indicat si hi ha possibilitat d’ampliació, que afecta tant al 
volum principal com al secundari, i el percentatge d’ampliació que s’aplicarà al sostre 
realment existent*. A cada fitxa s’indica en color vermell el volum principal i en gris els 
volums auxiliars. 

En els casos en que es pugui realitzar una ampliació, caldrà respectar el volum principal 
preexistent i la composició arquitectònica original o, si s’escau, recuperar-la. En cap cas es 
podrà ultrapassar l’alçada del volum principal.  

Es prioritza l’ampliació a través de la reutilització d’edificacions existents o la substitució de 
volums de nova creació adequant el seu aspecte a la construcció tradicional. 

En aquells elements que ja han estat rehabilitats o ampliats dins la vigència del POUM, no 
es permet una nova ampliació.  

En els casos on no es permet l’ampliació podran acollir-se a allò que preveu l’art. 56 del 
RLU, mitjançant la corresponent justificació expressada en un avantprojecte.  

Excepte l’ús d’habitatge, que només es pot ubicar al volum principal, els usos permesos es 
poden situar als volums principals i secundaris.  

Serveis, entorn i accés 

Cal garantir serveis, accés i estacionament en condicions adequades de qualitat i quantitat en 
funció de l’ús. També cal garantir el tractament acurat del recinte de la masia. 

Les masies i cases rurals que generin aigües residuals que no estiguin connectades a la xarxa 
municipal, s’hauran d’habilitar i garantir la connexió a la xarxa general de clavegueram o, en el 
seu defecte, hauran de disposar de l’autorització d’abocament emesa per l’ACA, i hauran de 
complir els criteris establerts a la Instrucció Tècnica Aplicable al Sanejament Autònom de 
novembre de 2008 (ACA).  

Si l’aigua s’obté de pou, requerirà de resolució de concessió o inscripció d’aigües per 
regularitzar l’estat administratiu de l’aprofitament pel qual s’abasteixi. 

Foment d’energies renovables i eficiència energètica. D’acord amb les normes urbanístiques, 
es permetrà la instal·lació de sistemes de captació d’energia renovable en tots els elements del 
Catàleg. Caldrà, al projecte, incorporar un estudi d’impacte paisatgístic per tal d’evitar 
malmetre el paisatge rural. 

 

 

                                                 

* El sostre existent s’haurà de justificar al projecte o avantprojecte que acompanyi la sol·licitud de llicència. 
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Canvis d’ús 

El catàleg de masies determina els usos admesos en cadascun dels assentaments que en 
formen part, diferenciant les edificacions susceptibles per l’ús d’habitatge de les que no ho 
són. 

La implantació dels nous usos admesos (o rehabilitats) suposa la immediata adequació de 
l’entorn, els accessos i els serveis. 

Previ a implantar qualsevol nou ús (admès per la legislació vigent) a la masia, caldrà analitzar la 
seva compatibilitat, tant amb l’estructura i característiques de les edificacions, com en les del 
seu entorn. 

Quan es proposi un canvi d’ús, es garantirà la disponibilitat d’aigua potable, energia, depuració 
i tractament de residus d’acord amb el nou ús proposat. 
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7. LLISTAT DE LES MASIES I CASES RURALS INCLOSES EN EL PRESENT CATÀLEG  

 
Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació en sòl no 
urbanitzable 

 

Núm. Nom

M01. Can Paiàs

M02. la Casa Nova de Puigseslloses

M03. La Casica

M04. el Prat

M05. Mas Palou

M06. la Teuleria del Raguer

M07. Mas Puigseslloses

M08. Mas Puigsec Vell

M09. El Puigsec Nou

M10. Can Gelabert

M11. Mas del Tamborí Nou

M12. Mas Isern

M13. El Godaiol

M14. Mas d’en Coll

M15. l’Arumí

M16. Can Barretina

M17. Can Garbells

M18. Can Tramuntana

M19. Cal Guarda

M20. Mas els Focs

M21. La Casa nova dels Frares

M22. La Torre de Morgades

M23. El Raurell

M24. La Teuleria de Mascaró

M25. El Pou de la Vida

M26. La Codina

M27. La Fàbrica nova

M28. Les Codinoies

M29. La Roca  
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R18/07 POUM de Folgueroles  Catàleg de masies i cases rurals 

 

8. PLÀNOL DE SITUACIÓ  
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R18/07 POUM de Folgueroles  Catàleg de masies i cases rurals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FITXES DE LES MASIES I CASES RURALS INCLOSES AL CATÀLEG 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Ctra. de Vic a Roda de Ter km 4. 

Ref. cadastral:    000200700DG44C0001TA 

UTM:   X:   441067.56 
  Y:   4645552.12 

Qualificació del sòl:    Clau N2a  

Sup. sostre edificació principal: 752 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 817 m2      

Any construcció: s. XIX  

 

 
Masia de planta en forma rectangular. Coberta a dues vessants, amb el caraner 
paral·lel a la façana principal, acabat de coberta amb teula ceràmica aràbiga. 
Sobresurten dos cossos de planta baixa la coberta segueix el mateix pendent 
que el cos principal. Està construïda amb obra i acabat revestit i pintat blanc. Hi 
ha també dues sitges. 

L’edifici es de planta baixa i planta pis, destinat a l’activitat ramadera, de 
titularitat privada i amb bon estat de conservació. 

 

 
           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 
  

DESCRIPCIÓ 

 Can Paiàs                                       M.01
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles  Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre,  només admissible en cas d’implantació d’usos col·lectius 
admesos. La possible ampliació se situarà a la façana est de la masia. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 
Ús actual:  

Habitatge i agrícola. 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Sant Jordi, a l’est de la C-25 

Ref. cadastral:    08082A00100020 

UTM:   X:   441434.26   
  Y:   4644620.82 
Qualificació del sòl:    Clau N2a  

Sup. sostre edificació principal: 844 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 316 m2      

Any construcció: s. XIX  (ampliada 1923)  

 

 
Masia de planta quadrada rehabilitada recentment, amb coberta a dues vessants 
i el carener perpendicular a la façana frontal, coberta de fusta amb acabat amb 
teula ceràmica aràbiga. Sobresurt un cobert del cos principal seguint el pendent 
de la coberta de la masia. Està construïda amb pedra lligada amb morter de fang 
i acabat arrebossat. llindes de fusta i en les grans obertures, brancals de pedra. 
El conjunt el forma també un cobert construït amb pedra i coberta a dues 
vessants amb acabat amb teula ceràmica aràbiga. 

Edifici de planta baixa i planta pis, amb bon estat de conservació, de titularitat 
privada i destinada a habitatge. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 
  

DESCRIPCIÓ 

 LA CASA NOVA DE PUIGSESOLLES                                       M.02
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i a 
les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en el 
medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Manteniment del volum existent. No es permet l’ampliació de l’edificació que ja va ser ampliada.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 
 

Ús actual:  

Habitatge i agrícola. 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Sant Jordi, a l’oest de la C-25 

Ref. cadastral:    000200700DG44C0001TA 

UTM:   X:   441434.26   
  Y:   4644620.82 
Qualificació del sòl:    Àrea Interès Territorial (SNU)  

Sup. sostre edificació principal: 1.246 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 576 m2      

Any construcció: s. XIX    

 

 
Finca amb dues edificacions principals,  

La Casica és un edifici de forma rectangular amb coberta a dues vessants, en la 
qual sobresurt un cos amb obertures d'arc de mig punt i baranes fetes amb 
materials ceràmics, en la planta pis utilitzada com a galeria. Construïda d'obra 
amb acabat arrebossat i pintat blanc. Elements de fusta en la coberta i acabat 
amb teula ceràmica aràbiga. 

Edifici de planta baixa i pis amb bon estat de conservació, de titularitat privada i 
destinada a habitatge. A la part de davant hi ha un petit cobert.  

 

 
           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 LA CASICA                                       M.03
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No es permet l’ampliació del volum o sostre ja que dins la finca ja es va construir una segona edificació 
principal. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i agrícola. 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Palou 

Ref. cadastral:    08082A00100023 

UTM:   X:   441636.08   
  Y:   4644953.96 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 1.027 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 257 m2      

Any construcció: s. XIV    

 

 
Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a 
la façana, acabat de coberta amb teula ceràmica aràbiga, està construïda amb 
margues lligades amb morter de calç i acabat arrebossat, les obertures i 
cantoneres són pedra aristada. Sobresurt un cobert fet amb bloc de formigó i la 
coberta de teula ceràmica aràbiga amb el pendent contrari al cos principal. El 
conjunt també el formen unes granges construïdes amb bloc de formigó i 
coberta de fibrociment. 

Edifici de planta baixa i pis, en bon estat de conservació, de titularitat privada, 
destinat a l’habitatge. Les granges que formen el conjunt s’hi desenvolupa 
l’activitat ramadera. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 EL PRAT                                       M.04
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
 
 
 
Estat de conservació:  Bo - Mitjà 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre,  només admissible en cas d’implantació d’usos col·lectius 
admesos. Es condició per a l’ampliació o implantació de nous usos la recuperació de la composició original de 
la façana i la millora del seu acabat i la coberta. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i agrícola. 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Dolent 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental  
paisatgístic   social   cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre,  només admissible en cas d’implantació d’usos col·lectius 
admesos. Es condició per a l’ampliació la rehabilitació integral de l’edificació mantenint la seva tipologia 
històrica i la composició de la façana. L’ampliació es realitzarà a la façana oest de la masia seguint el pendent 
de la coberta.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Deshabitada 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Ctra. Tavèrnoles 

Ref. cadastral:    08082A003000020000QJ 

UTM:   X:   441994.03   
  Y:   4645191.13 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 384 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 1.405 m2      

Any construcció: s. XX    

 

 
Edifici amb forma quadrada amb coberta a dos vessants amb el carener paral·lel 
a la façana principal, una part del cos en planta baixa. Està construïda amb obra 
i acabat remolinat i pintat. El conjunt està format també per granges construïdes 
amb obra i cobertes de fibrociment. 

L’edifici és de planta baixa i planta pis amb bon estat de conservació, de 
titularitat privada i destinada a habitatge. Les granges que formen el conjunt 
estan destinades a l'activitat ramadera.  

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 La Teuleria del Reguer                                       M.06
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental x 
paisatgístic   social   cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i granges 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí dels Focs, zona Puigseslloses 

Ref. cadastral:    08082A003000130000QB 

UTM:   X:   442094.84   
  Y:   4644648.04 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 1.512 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 1.590 m2      

Any construcció: s. XV    

 

  
Gran masia en forma rectangular amb la coberta a tres vessants i el carener paral·lel a la 
façana principal, acabat de coberta amb teula ceràmica aràbiga. Està construïda amb 
obra i acabat arrebossat i pintat. Algunes cantonades i obertures són de pedra aristada, 
ampits de pedra. Entrada a la masia mitjançant un portal, sostingut per uns pilars de 
pedra, que porta fins al pati de la casa. El conjunt també el formen unes granges, una 
construïda d’obra i acabat amb teula ceràmica aràbiga i les altres amb bloc de formigó i 
coberta de fibrociment. També forma el conjunt un cobert construït amb pedra i amb la 
coberta a dues vessants del qual està adossat una part feta amb obra i acabat arrebossat 
amb la coberta seguint el pendent del principal. 

Edifici de planta baixa, planta pis i golfes, en bon estat de conservació, de titularitat 
privada i destinat a l’habitatge. En les granges que formen el conjunt s’hi desenvolupa 
l’activitat ramadera. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

DESCRIPCIÓ 

 MAS PUIGSESLLOSES                                       M.07
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental  
paisatgístic x  social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No es permet l’ampliació del volum existent.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i granges 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí dels Focs, zona Puigseslloses 

Ref. cadastral:    08082A003000150000QG 

UTM:   X:   442238.06   
  Y:   4644775.28 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 1.296 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 338 m2      

Any construcció: s. XIV    

 

  
Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb carener perpendicular a la 
façana principal, situada a migdia, en la que sobresurt una part amb el pendent de la 
coberta contrari al principal, que és l’entrada de la casa i es fa mitjançant una escala de 
lloses de pedres, acabats de coberta amb teula ceràmica aràbiga. En la part posterior 
sobresurt un cos a planta baixa que és utilitzat com a terrassa de la casa. Està construïda 
amb pedra lligada amb morter de calç i acabat arrebossat, les obertures estan fetes amb 
pedra aristada. El conjunt també el forma un cobert que té una part construïda amb 
pedra, acabat revestit i coberta a dues vessants i l’altre part construïda amb obra i amb 
coberta de fibrociment, aquest cobert fa la funció de granja. 

Edifici de planta baixa, planta pis i golfes. El seu estat de conservació és regular, de 
titularitat privada i destinat a l’habitatge, actualment està deshabitat. La granja que forma 
el conjunt s’hi desenvolupa l’activitat ramadera. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 MAS PUIGSEC VELL                                       M.08
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. L’ampliació s’haurà de situar a la façana nord.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge, deshabitat 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí dels Focs, zona Puigseslloses 

Ref. cadastral:        08082A004000010000QM 

UTM:   X:   442491.02   
  Y:   4644775.28 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 588 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 400 m2      

Any construcció: s. XIX    

 

  
Masia amb forma de L amb coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. Sobresurt un cos a planta baixa amb el pendent 
contrari a la coberta principal. Està construïda amb pedra, les obertures i 
escaires estan fetes amb pedra aristada, coberta amb fusta i acabat amb teula 
ceràmica aràbiga. Té també uns coberts adjacents a planta semisoterrani 
construïts amb obra i coberta de fibrociment, utilitzats com a quadres per a 
cavalls. 

Edifici de planta baixa, pis i golfes amb bon estat de conservació, de titularitat 
privada i destinada a habitatge. El cos adossat al principal de planta baixa 
utilitzat com a garatge. 

 
 

 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 

DESCRIPCIÓ 

 EL PUIGSEC NOU                                       M.09
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. L’ampliació se situarà a la façana nord de la masia. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Sant Jordi, ponent de la riera Folgueroles 

Ref. cadastral:        08082A003000220000QT 

UTM:   X:   442381.80   
  Y:   4644509.15 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 1.442 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 1.480 m2      

Any construcció: s. XVI    

 

  
Masia de planta de forma de rectangular amb la coberta a dos vessants, el 
carener perpendicular a la façana principal, la qual està orientada a migdia, 
acabat de coberta amb teula ceràmica aràbiga. Hi ha un bonic rellotge de sol. La 
casa està envoltada d’un mur, amb tres portals d’accés. Adossats al cos 
principal tenim uns cossos adossats amb la coberta a dues vessants i el pendent 
contrari al principal. Està construïda amb pedra i un acabat revestit, les 
obertures i cantonades són fetes amb pedra aristada, l’obertura principal està 
construïda amb arc de mig punt, obertura gran en planta pis amb arc de ¼ de 
punt. El conjunt també el formen unes granges, construïdes amb obra i amb la 
coberta de fibrociment, tot i que alguna és amb teula ceràmica aràbiga. 

Edifici de planta baixa, planta pis i golfes, els cossos adossats al principal són de 
planta baixa i planta pis, de titularitat privada, amb bon estat de conservació i 
destinat a l’habitatge. Les granges que formen el conjunt s’hi desenvolupa 
l’activitat ramadera. 

 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 

DESCRIPCIÓ 

 CAN GELABERT                                       M.10
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No s’admet l’ampliació de l’edificació.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i ramader. 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí del Tamborí, al nord del nucli urbà 

Ref. cadastral:        08082A003000220000QT 

UTM:   X:   442701.70   
  Y:   4644659.30 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 657 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 483 m2      

Any construcció: s. XIX    

 

  
Masia de forma rectangular amb coberta a dues vessants amb el carener 
paral·lel a la façana, la teulada de part de davant té més longitud que la 
posterior. Sobresurt un cos a planta baixa que segueix la pendent de la teulada 
posterior. Està construïda principalment amb obra, tot i que hi ha algunes parts 
amb pedra, acabat de coberta amb teula ceràmica aràbiga. El cos adossat està 
construït amb obra i la coberta és de fibrociment. 

El conjunt també està format per unes granges construïdes d'obra i amb coberta 
de fibrociment. Edifici de planta baixa i pis amb bon estat de conservació, de 
titularitat privada i destinada a habitatge. En les granges que formen el conjunt 
es desenvolupa l'activitat de ramaderia.  

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 

DESCRIPCIÓ 

 MAS EL TAMBORÍ NOU                                       M.11
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. Serà condició per a l’ampliació la rehabilitació dels volums annexes i 
revestir les façanes d’obra vista.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i granges. 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí del Tamborí, al nord del nucli urbà 

Ref. cadastral:        08082A004000200000QW 

UTM:   X:   442997.58   
  Y:   4644049.19 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 378 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 156 m2      

Any construcció: s. XX  (1975)   

 

  
Edifici de forma quadrada amb coberta a quatre vessants. Està construïda amb 
obra i acabat remolinat i pintat. El conjunt està format també per granges 
construïdes amb obra i cobertes de fibrociment. 

Edifici de planta baixa i pis amb bon estat de conservació, de titularitat privada i 
destinada a habitatge. Les granges que formen el conjunt estan destinades a 
l'activitat ramadera. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 MAS ISERN                                       M.12
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No es permet l’ampliació de l’edificació.   

No es permet la divisió horitzontal 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i granges. 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí del Godaiol, al nord del nucli urbà 

Ref. cadastral:        08082A004000200000QW 

UTM:   X:   443344.87   
  Y:   4644243.22 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 694 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 246 m2      

Any construcció: s. XIII    

 

  
Masia de planta rectangular, amb la coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana principal, acabat de coberta amb teula ceràmica 
aràbiga. A la part esquerre s’hi obren unes galeries d’arc rebaixat. Sobresurt un 
cos amb la coberta que segueix el pendent de la coberta del cos principal. 

Està construïda amb pedra, destaquen unes obertures amb pedra i que tenen un 
arc de quart de punt, les altres obertures estan fetes amb pedra aristada. El 
conjunt també el formen uns coberts, alguns construïts amb pedra i coberta de 
teula ceràmica aràbiga i els altres són fets amb obra. 

Edifici de planta baixa i planta pis, de titularitat privada, amb un bon estat de 
conservació i destinada a l’habitatge.  

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

DESCRIPCIÓ 

 EL GODAIOL                                       M.13
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic x  social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. Serà condició per a l’ampliació revestir les façanes d’obra vista dels 
volums secundaris. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i granges. 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Mas d’en Coll,  a l’est del terme  

Ref. cadastral:        08082A004000200000QW 

UTM:   X:   445024.27   
  Y:   4643086.64 
Qualificació del sòl:    N2b  

Sup. sostre edificació principal: 745 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 249 m2      

Any construcció: s. XII    

 

  
Masia important ara deshabitada. Pot definir-se com un edifici de planta baixa, 
dos pisos i golfes amb la teulada a dues vessants de diferent longitud. A la part 
esquerra de la façana hi ha un cos avançat, que podia haver sigut una antiga 
torre de defensa, la coberta de la qual té la teulada a una vessant contínua a la 
resta de la casa. 

Diferents cossos, cabanes, galeries, etc., s’han afegit a cos inicial. Els materials 
constructius originals són la pedra i la fusta i més tard s’hi afegirien murs de 
tapia i maó. A la part dreta s’observa una torre amb les espitlleres i a la part 
esquerra un tros de paret en forma d’espiga.  

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 MAS D’EN COLL                                       M.14
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Regular 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic x  social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. L’ampliació es realitzarà a partir de la façana oest de la masia.   

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge i granges. 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Mas d’en Coll,  a l’est del terme  

Ref. cadastral:        002104400DG44D0001LB 

UTM:   X:   445103.30   
  Y:   4642718.81 
Qualificació del sòl:    N2b  

Sup. sostre edificació principal: 1.253 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 487 m2      

Any construcció: s. XV    

 

  
Masia de planta en forma quadrangular amb teulada a quatre vessants, de la 
qual al centre sobresurt una llanterna, té obertures d’arc de mig punt, algunes 
tapiades, s’usa com a colomar; a la part de llevant hi ha una galeria i una 
terrassa a l’altura del primer pis, a la part sud s’hi adossa un altre cos que a la 
zona de migdia s’abriga sota la mateixa vessant de la casa i del mur de ponent i 
de nord, vessant les aigües als sectors respectius. 

L’edifici es de planta baixa i dos plantes. A tramuntana s’hi forma un clos tancat, 
la lliça de la porta d’accés a la casa és de forma rectangular i comunica amb 
l’habitatge dels amos amb un balcó de pedra i arcades de maó, al segon pis s’hi 
formes porxos, a migdia s’hi adossa un cos de construcció recent.  

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
 
  

DESCRIPCIÓ 

 L’Arumí                                       M.15
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental x 
paisatgístic x  social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No es permet l’ampliació de l’edificació.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Sant Llorenç,  a l’extrem est del terme  

Ref. cadastral:        08082A006000380000QY 

UTM:   X:   445795.74   
  Y:   4642272.35 
 
Qualificació del sòl:    N3  

Sup. sostre edificació principal: 352 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars:  - 

Any construcció: s. XVIII    

 

  
Edifici de planta rectangular, en estat ruïnós. Actualment només resten en peu 
part de les parets perimetrals exteriors de l’edifici que donen idea del tipus 
d’edifici que era , no existeix teulada ni sostres ni parets interiors. 

Es tractava d’un edifici de planta baixa planta pis i golfes, amb teulada a dues 
vessants i de carener perpendicular a la façana, pels restes que encara 
subsisteixen es pot afirmar que les llindes eren de fusta de roure, i les parets son 
de mamposteria. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓ 

 CAN BARRETINA                                       M.16
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
  
Estat de conservació:  Ruïnes  
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social   cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

S’admet la reconstrucció de la masia recuperant el volum original, admetent una ampliació del 10% del volum 
original.  

 

 
Ús actual:  

Deshabitat 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí que neix del camí de l’Arumí, a l’est del terme l’extrem est del terme  

Ref. cadastral:        000504000DG44A0001WH 

UTM:   X:   445101.96   
  Y:   4642773.56 
Qualificació del sòl:    N2b  

Sup. sostre edificació principal: 467 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 140 m² 

Any construcció: s. XX    

 

  
Masia de forma rectangular amb coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. Sobresurt un cos a planta baixa que segueix la 
pendent de la coberta principal. Està construïda amb gres bast unit amb morter 
de calç, les obertures i escaires estan fetes amb gres de gra gruixut a planta 
baixa i amb gres i totxos cuits a planta pis, acabat de coberta amb teula 
ceràmica aràbiga. 

Edifici de planta baixa, pis i golfes amb bon estat de conservació, de titularitat 
privada i destinada a habitatge. A la part esquerra s’hi adossa un cos mig 
derruït. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 

 

DESCRIPCIÓ 

 CAN GARBELLS                                       M.17
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic x  mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 
Ús actual:  

Habitatge 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de Mas d’en Coll,  a l’est del terme  

Ref. cadastral:        08082A004000200000QW 

UTM:   X:   444740.34   
  Y:   4642634.11 
Qualificació del sòl:    N2b  

Sup. sostre edificació principal: 745 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 249 m2      

Any construcció: s. XVII    

 

  
Masia de forma quadrada amb coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana, la qual es troba situada a ponent. La façana presenta 
un portal d’arc deprimit o convex, amb un rellotge de sol. Sobresurt un cobert 
amb coberta a dos vessants i que té el pendent contrari al cos principal. El 
conjunt està format també per una cabanya. Construccions amb maçoneria, 
coberta de fusta i acabat amb teula ceràmica aràbiga. 

Edifici de planta baixa, pis i golfes amb bon estat de conservació, de titularitat 
privada i destinada a habitatge. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
  

DESCRIPCIÓ 

 CAN TRAMUNTANA                                       M.18
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. L’ampliació se situarà a la façana nord. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Al sud del nucli urbà  

Ref. cadastral:        002503700DG44C0001EA 

UTM:   X:   443994.41   
  Y:   4642813.25 
Qualificació del sòl:    N2b  

Sup. sostre edificació principal: 414 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 104 m2      

Any construcció: s. XIX    

 

  
Masia de forma rectangular amb coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. Està construïda amb pedra, les obertures de la façana 
principal estan fetes amb maons col·locats aristicament, acabat de coberta amb 
teula ceràmica aràbiga. Caseta adossada amb un portal d'arc de mig punt, 
actualment està tapiat amb obra i amb una porta rectangular. 

Edifici de planta baixa i pis amb un estat de conservació bo, de titularitat privada 
i destinada a habitatge, actualment està deshabitat. 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

 
 
 
 
  

DESCRIPCIÓ 

 CAL GUARDA                                       M.19
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic x  mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. Aquesta ampliació es realitzarà condicionada a la rehabilitació dels 
volums annexos a la façana est.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Deshabitat 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí dels Focs, oest del nucli 

Ref. cadastral:        000701500DG44C0001YA 

UTM:   X:   441835.24   
  Y:   4643825.90 
 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 1.132 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 539 m2      

Any construcció: s. XII    

 

  
Masia de planta en forma de “L”, de la qual sobresurten diferents cossos, que 
formen un pati obert. La coberta és amb dos vessants amb el carener paral·lel a 
la façana principal. Està construïda amb pedra amb un acabat revestit, les 
cantonades i algunes obertures són de pedra aristada. Acabat de coberta amb 
teula ceràmica aràbiga. S’ha de destacar l’entrada a la casa mitjançant una 
obertura feta de pedra aristada i amb un petit cobert amb teula ceràmica aràbiga 
que porta fins el pati obert. El conjunt també el formen uns coberts, un dels 
coberts construït amb estructura de formigó i coberta de fibrociment i l’altre 
cobert construït amb obra i coberta de fibrociment, que s’utilitza com a granges. 

Edifici es de planta baixa, planta pis i golfes. Amb un bon estat de conservació, 
de titularitat privada i destinat a l’habitatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 

DESCRIPCIÓ 

 MAS ELS FOCS                                       M.20
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. Serà condició per a l’ampliació rehabilitar els volums annexos a la 
masia i recuperar la composició original de façana.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí antic de Folgueroles a Vic, a est C-25 

Ref. cadastral:        08082A002000150000QM 

UTM:   X:   441828.92   
  Y:   4643512.50 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 654 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 195 m2      

Any construcció: s. XX    

 

  
Masia de planta quadrada amb la coberta a dues vessants que a la part de la 
façana es converteixen en tres, aquesta està orientada a migdia, acabat amb 
teula ceràmica aràbiga. Està construïda amb lleves i margues lligades amb 
morter de calç en planta baixa i de tapia fins a la part superior amb acabat 
revestit, les obertures són de pedra aristada. Sobresurten dos petits coberts amb 
un sol pendent i construïts de pedra i acabat de coberta amb teula ceràmica 
aràbiga. 

L’edifici és de planta baixa i dos plantes. Té un bon estat de conservació, és de 
titularitat privada i destinat a l’habitatge. 

 

 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
  

DESCRIPCIÓ 

 CASA NOVA DELS FRARES                                       M.21
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. L’ampliació se situarà a la façana est, rehabilitant les construccions 
existents si és necessari.   

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí antic de Folgueroles a Vic, a oest C-25 

Ref. cadastral:        08082A002000190000QD 

UTM:   X:   441504.73   
  Y:   4643538.68 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 614 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 283 m2      

Any construcció: s. XV    

 

  
Masia de planta rectangular, amb la coberta a dues vessants i el carener 
paral·lel a la façana principal. Sobresurten diferents cossos, especialment una 
torre, aquesta es troba adossada a l’angle nord-est de l’edifici, amb planta 
quadrada i amb la coberta a quatre vessants. Acabat de cobertes amb teula 
ceràmica aràbiga. Construïda amb pedra lligada amb morter de calç, algunes 
parts amb tapia i acabat revestit. El conjunt el formen també uns coberts 
construïts amb estructura metàl·lica i coberta de fibrociment. 

Masia on es diferencien dues parts, la de residència dels amos i la de residència 
dels masovers, un cos adossat al principal i on encara subsisteixen aquest dues 
parts diferenciades. 

L’edifici es de planta baixa i planta pis. Amb un regular estat de conservació, de 
titularitat privada i destinat a habitatge. En els coberts que formen el conjunt s’hi 
desenvolupa l’activitat ramadera. 

 
 
 
 
  

DESCRIPCIÓ 

 LA TORRE DE MORGADES                                       M.22
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Regular 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental x 
paisatgístic x  social   cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Caldrà respectar les condicions de protecció de la Torre Morgades, inclosa al catàleg de béns protegits com a 
BCIN. Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, que s’haurà de situar 
adossada a la façana sud del volum principal.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí antic de Folgueroles a Vic, a l’oest C-25 

Ref. cadastral:        08082A002000340000QW 

UTM:   X:   441129.14   
  Y:   4643372.62 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 1.105 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 585 m2      

Any construcció: s. XIX    

 

  
Edifici de planta quadrada amb coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana, que es troba situada a sud-est. Està construïda amb 
pedra basta i lligada amb morter, a partir de dos metres d’alçada és de tapia i 
presenta alguns afegitons de totxo, acabat revestit, les cantonades i obertures 
fetes amb pedra aristada. Sobresurt un cos adossat amb la coberta a dues 
vessants amb el pendent contrari al cos principal. 

A l’angle sud hi ha un bonic rellotge de sol datat el 1871. El conjunt el formen 
també diferents granges, en el que s’hi desenvolupa l’activitat ramadera. 

Es tracta d’un edifici de planta baixa, planta pis i golfes, el cos adossat de planta 
baixa i pis. Edifici de titularitat privada i destinat a habitatge, amb un mal estat de 
conservació i que actualment està deshabitat. 

 
 
           Volum principal               Construcció auxiliar 
 

DESCRIPCIÓ 

 EL RAURELL                                       M.23
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
Estat de conservació:  Regular 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No es permet l’ampliació del volum original. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge desocupat 
 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí antic de Folgueroles a Vic, a l’oest C-25 

Ref. cadastral:        08082A002000350000QA 

UTM:   X:   441098.76   
  Y:   4643216.45 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 806 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 54 m2      

Any construcció: s. XVIII    

 

  
Masia de forma rectangular amb coberta a dues vessants amb el carener 
perpendicular a la façana. Està construïda amb pedra basta, a partir d’un metre 
d’alçada és de tapia i algunes obertures de totxo, acabat amb arrebossat, la 
obertura de l’entrada de la façana principal està feta amb maons fent arc de mig 
punt, acabat de coberta amb teula ceràmica aràbiga. També forma el conjunt un 
cos construït part amb pedra i part amb obra, amb la coberta a dures vessants i 
acabat amb teula ceràmica aràbiga, utilitzat com a garatge. 

Edifici de planta baixa i pis amb un estat de conservació bo, de titularitat privada 
i destinada a habitatge.  

 

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
  

DESCRIPCIÓ 

 LA TEULERIA DE MASCARÓ                                       M.24
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Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos. L’ampliació se situarà a la façana oest 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Situació:  Camí antic de Folgueroles a Vic, a l’oest C-25 

Ref. cadastral:        08082A002000060000QG 

UTM:   X:   440886.48   
  Y:   4644113.18 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 2.043 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 947 m2      

Any construcció: s. XVIII    

 

  
Masia rehabilitada de planta en forma de “L”, amb la coberta a dues vessants, 
amb el carener paral·lel a la façana principal, la qual es troba a migdia. Acabat 
de coberta amb teula ceràmica aràbiga. La part antiga de la masia està 
construïda amb pedra, actualment amb un acabat arrebossat. Sobresurt un 
cobert amb la coberta a dues vessants i segueix el pendent del cos principal, 
amb acabat de teula ceràmica aràbiga.  

Edifici es de planta baixa , planta pis i golfes, en bon estat de conservació, de 
titularitat privada i destinada a l’habitatge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
  

DESCRIPCIÓ 

 EL POU DE VIDA                                       M.25
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Estat de conservació:  Regular 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No es permet l’ampliació de l’edificació existent. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge. Ramader  

 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 

62



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Camí de la Codina, al nord oest del nucli urbà 

Ref. cadastral:        08082A004000240000QG 

UTM:   X:   440886.48   
  Y:   4644113.18 
Qualificació del sòl:    N2a  

Sup. sostre edificació principal: 948 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 628 m2      

Any construcció: s. XIV    

 

  
Masia de forma quadrada amb coberta a quatre vessants, acabat amb teula 
ceràmica aràbiga. Cos adherit al principal amb la coberta de fibrociment amb 
dos vessants i amb una gran obertura amb arc de mig punt. Aquests estan 
construïts amb pedra. El conjunt també el formen uns coberts adossats a la 
masia i uns coberts, construïts amb obra i coberta de fibrociment, que són 
utilitzats com a granges. 

Sobresurten dues lloses, l’una a l’angle dret de la façana i l’altra a la part 
posterior i oposada, són de forma arrodonida i antigament devien ubicar unes 
garites de caràcter defensiu. 

Edifici de planta baixa, pis i golfes amb un estat de conservació bo, de titularitat 
privada i destinada a habitatge. El conjunt de coberts que envolten la masia 
estan destinats a l'activitat ramadera. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 

DESCRIPCIÓ 

 LA CODINA                                       M.26
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Estat de conservació:  Regular 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Masia inclosa al catàleg de béns arquitectònics. No es permet l’ampliació de l’edificació existent prioritzant la 
recuperació dels volums annexes al cos principal. 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge. Ramader  

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Situació:  Camí antic de Folgueroles a Vic, a l’oest C-25 

Ref. cadastral:        001302800DG44C0001LA 

UTM:   X:   442968.33   
  Y:   4643869.02 
 
Qualificació del sòl:    N2a -SH 
Sup. sostre edificació principal: 456 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 24 m2      

Any construcció: s. XVIII    

 

  
Antiga fàbrica de filats avui convertida en masia, de forma rectangular amb 
coberta a dos vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, que 
està orientada a migdia. Està construïda amb pedra lligada amb morter, 
obertures fetes amb pedra aristada, acabat de coberta amb teula aràbiga. 
Façanes laterals amb acabat arrebossat i pintat. 

El conjunt està format també per un cobert, construït amb estructura metàl·lica i 
coberta de fibrociment, i per uns murs de formigó que formen el silo. 

Edifici de planta baixa, pis i golfes amb bon estat de conservació, de titularitat 
privada i destinada a habitatge.  

 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
 

DESCRIPCIÓ 

 LA FÀBRICA NOVA                                       M.27
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Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric   arquitectònic   mediambiental x 
paisatgístic x  social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Els usos admesos estan condicionats a informe de l’ACA. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  

 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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Situació:  Carretera N-141d km 5, al sud del nucli urbà 

Ref. cadastral:        08082A004000760000QE 

UTM:   X:   442968.33   
  Y:   4643869.02 
 
Qualificació del sòl:    N2a  
Sup. sostre edificació principal: 715 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 99 m2      

Any construcció: s. XIX    

 

  
Masia de planta rectangular, formada per diferents cossos, tots amb coberta de 
dos vessants, la coberta del cos principal amb el carener perpendicular a la 
façana principal, que es troba situada a migdia i acabat amb teula ceràmica 
aràbiga, obertures fetes amb pedra aristada. El cos principal construït amb 
maçoneria, façana arrebossada i pintada, els altres cossos construïts també 
amb maçoneria. 

Edifici principal de planta baixa i dos pisos amb estat de conservació regular, de 
titularitat privada i destinat a habitatge. Un dels cossos adjacents de planta baixa 
i pis i l'altre de planta baixa. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
  

DESCRIPCIÓ 

 LES CODINOIES                                       M.28
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Estat de conservació:  Regular 
 
 
 
històric x  arquitectònic   mediambiental  
paisatgístic   social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, l’hoteler, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis 
comunitaris en el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

Es permet l’ampliació en un 10% del volum o sostre de l’edificació principal, només admissible en cas 
d’implantació d’usos col·lectius admesos.  

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge desocupat.  

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 

68



R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles    Catàleg de masies i cases rurals 

   
 
 
  
Situació:  Carretera N-141d km 5, al sud del nucli urbà 

Ref. cadastral:        4136201DG4443N0001DT 

UTM:   X:  444012.45   
  Y:  4643443.68 
 
Qualificació del sòl:    N2a  
Sup. sostre edificació principal: 798 m2  

Sup. sostre construccions auxiliars: 541 m2      

Any construcció: s. XII    

 

  
Masia edificada damunt de grans roques amb l’antiga façana orientada a migdia 
a la qual s’hi adossen diferents dependències o masoveries formant un clos 
tancat. La façana actual es accessible mitjançant una escala que condueix al 
pati enllosat i que coincideix amb el primer pis de la casa. Cal remarcar que la 
masia conserva diferents elements decoratius i utilitaris de pedra que s’han anat 
acumulant al pas dels anys. També són interessants un seguit de soterranis, 
alguns d’ells inaccessibles, que es construïren aprofitant les formes de la pedra. 
La masia conserva diferents elements decoratius. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Volum principal               Construcció auxiliar 
 
  

DESCRIPCIÓ 

 LA ROCA                                        M.29
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Estat de conservació:  Bo 
 
 
 
històric x  arquitectònic x  mediambiental  
paisatgístic x  social x  cap  
 
 
 
 
Les condicions d’edificació comunes a totes les masies, s’estableixen a la normativa d’aquest catàleg i 
a les Normes del POUM. Les específiques de la masia s’exposen a continuació: 
 
Usos Admesos:   

En els volums principals s’admet l’ús d’habitatge i compatibles, segons  normativa, el de restauració, el 
d’establiment de turisme rural, el d’activitats d’educació en el lleure, i el d’equipaments i serveis comunitaris en 
el medi rural (ús recreatiu cultural i social i ús sanitari-assistencial).   

En els volums auxiliars s’admeten usos complementaris als usos permesos als volums principals. 

Condicions d’ordenació i tractament de l’edificació:  

No s’admet l’ampliació de l’edificació 

La divisió horitzontal és permesa amb un màxim de 3 habitatges. La superfície construïda mínima de l’habitatge 
principal serà de 350 m2 i la dels habitatges secundaris serà de 150 m2. 

 

 
Ús actual:  

Habitatge  

 
 
 

RAÓ D’INCLUSIÓ AL CATÀLEG (s/. DL. 1/2010 i modificacions introduïdes per la LL. 3/2012) 

DETERMINACIONS NORMATIVES 
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